Zápis č. 10/2017
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 4. 10. 2017 od 20,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Radka Krejčí
Vlastimil Krejčí, Ing. Jan Koudelka

Omluveni:

Věra Brambůrková, Pavel Alenka

Zapisovatel: Vlasta Kupilíková

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Bc. Přemysl Jež ve 20,00 hodin
uvítáním přítomných zastupitelů a konstatoval, že informace o konání a programu
zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách
obce, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva. Starosta dále
uvedl, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 členů a je tedy usnášeníschopné. Zápis
z předchozího zasedání byl řádně ověřen, není k němu námitek a je uložen k nahlédnutí na
obecním úřadě. Upravený (anonymizovaný) zápis byl zveřejněn na úřední desce obce a
rovněž na elektronické úřední desce s možností dálkového přístupu.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Vlastimila Krejčího a Radku Krejčí,
zapisovatelem Vlastu Kupilíkovou.

3. Schválení programu jednání
Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání o body č. 7, 8, 9, 10 a 11.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu jednání.
4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva.
5. Projednání cenové nabídky na zpracování změny č. 1 Územního plánu obce
Komorovice.
6. Projednání zřízení JSDH obce Komorovice.
7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6.
8. Projednání cenové nabídky spol. Kilowatt, Humpolec na výměnu části veřejného
osvětlení, obecního rozhlasu a trubky na optickou síť.
9. Projednání uspořádání zájezdu do Horáckého divadla v Jihlavě.
10. Seznámení s výsledkem kontroly HZS Kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov.
11. Projednání sběru železného odpadu.
Různé, diskuze.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/2/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Kontrola plnění předchozích usnesení zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele obce s plněním přijatých usnesení z posledního
zasedání.

5. Projednání cenové nabídky na zpracování změny č. 1 Územního plánu
obce Komorovice
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou Ing. arch. Martina Dobiáše,
Havlíčkův Brod na změnu č. 1 územního plánu Komorovice ke společnému jednání,
k veřejnému projednání a čistopisu k vydání za 33.000,- Kč. Konečná cena bude dle
skutečného rozsahu provedené změny.

Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/3/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídkou Ing. arch. Martina Dobiáše, Havlíčkův
Brod na změnu č. 1 územního plánu Komorovice ke společnému jednání, k veřejnému
projednání a čistopisu k vydání za 33.000,- Kč.

6. Projednání zřízení JSDH obce Komorovice
Starosta obce seznámil zastupitele s postupem při zřizování jednotky SDH obce a
vysvětlil jim možnosti právního postavení zřízené jednotky dle § 29 odst. 1 a § 68 odst. 1
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Starosta dále zopakoval, proč je nutné jednotku
zřídit (zákonná povinnost obce), a jak tato otázka nebyla za celou dobu žádným vedením
obce řešena a vyřešena.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/4/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení JSDH obce Komorovice dle § 29 odst. 1 a § 68 odst.
1 zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jednotka SDH
obce bude zřízena jako organizační složka obce a obec uzavře s členy jednotky dohody o
členství v jednotce společně s dohodou o provedení práce (vždy na daný kalendářní rok).
Starosta jmenuje velitele JSDH obce.

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6.

8. Projednání cenové nabídky spol. Kilowatt, Humpolec na výměnu části
veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a trubky na optickou síť
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou spol. Kilowatt Humpolec na
výměnu veřejného osvětlení a obecního rozhlasu v opravovaném úseku obchod – Váňovi.
Při opravě bude rovněž položena v celé délce do výkopu trubka na budoucí využití –
optická síť. Cena cca. kolem 150.000,- Kč.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/5/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídkou spol. Kilowatt Humpolec na výměnu
veřejného osvětlení a obecního rozhlasu v opravovaném úseku obchod – Váňovi a dále
položení trubky na optickou síť za celkovou cenu 150.000,- Kč. Přesná cena bude
upřesněna po provedení prací.

9. Projednání uspořádání zájezdu do Horáckého divadla Jihlava
Zastupitelstvo projednalo záměr uspořádání zájezdu do HD Jihlava dne 24.10.2017 na
představení „Splašené nůžky“
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/6/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání zájezdu do Horáckého divadla Jihlava na
divadelní představení. Obec uhradí dopravu a občané vstupné.

10. Seznámení s výsledkem kontroly HZS Kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem provedené kontroly příslušníky
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, která proběhla v obci dne 11. 9. 2017
s výsledkem – bez výhrad.

11. Projednání sběru železného odpadu
Starosta obce předložil požadavek na uspořádání sběru železného opadu v obci v průběhu
měsíce října 2017.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Ing. Koudelka

Usnesení č. 10/7/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení sběru železného odpadu na den 21. 10. 2017.

Různé, diskuze
Příští schůze zastupitelstva obce bude 1. 11. 2017 od 19,00 hod. v kanceláři OÚ
Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Vlastimil Krejčí
Radka Krejčí

